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ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
---------------------- 

 
         ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 10 ก าหนดไว้ดังนี้            
         “ข้อ 10 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ว่าด้วยวินัยหรือรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้น าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ.2537 มาบังคับใช้โดยอนุโลม”  

ดังนั้น เรื่องเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข นั้น จึงต้องเป็นไปตาม              
หมวด 4 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 

ข้อ 28 ลูกจ้างประจ าต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ลูกจ้างประจ าผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  ผู้นั้น

เป็นผู้กระท าผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 5 
ข้อ 29 ลูกจ้างประจ าต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข้อ 30 ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 
ห้ามมิให้อาศัย หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 

เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 31 ลูกจ้างประจ าต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
ข้อ 32 ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์

ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง 
ข้อ 33 ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 

หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 34 ลูกจ้างประจ าต้องถือเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจ และรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหว อันอาจเป็น

ภยันตรายต่อประเทศชาติ และต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
ข้อ 35 ลูกจ้างประจ าต้องรักษาความลับของทางราชการ 
การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง 
ข้อ 36 ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ  โดยชอบด้วย

กฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้
เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ค าสั่งเดิม ลูกจ้างประจ าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
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การขัดค าสั่ง หรือหลีกเลี่ยง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย 

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

ข้อ 37 ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือเว้นแต่ผู้  
บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

ข้อ 38 ลูกจ้างประจ าต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้อง
แจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

ข้อ 39 ลูกจ้างประจ าต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ และให้น า
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนที่ก าหนดไว้ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่
ลูกจ้างประจ าโดยอนุโลม 

ข้อ 40 ลูกจ้างประจ าต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง

ร้ายแรง หรือละท้ิงหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือ
โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 41 ลูกจ้างประจ าต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใด ที่เป็นการกลั่น
แกล้งและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างลูกจ้างประจ าด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

ข้อ 42 ลูกจ้างประจ าต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า  และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น
เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

ข้อ 43 ลูกจ้างประจ าต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์  อันอาจท าให้เสีย
ความ เที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

ข้อ 44 ลูกจ้างประจ าต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงาน
คล้าย คลึงกันนั้น ในห้างหุ่นส่วนหรือบริษัท 

ข้อ 45 ลูกจ้างประจ าต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และในการ
ปฏิบัติการอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททาง
การเมืองของข้าราชการดว้ยโดยอนุโลม 

ข้อ 46 ลูกจ้างประจ าต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของ
ตน มิให้เสื่อมเสีย โดยไม่ประท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
หรือ ได้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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การด าเนินการทางวินัย                                                                                                   
แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

---------------------- 
 

        หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ก าหนดให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
โดยอนุโลม หรือให้น ามาบังคับใช้ นั้น มี 3 เรื่อง คือ 
         1. หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณา เพ่ือให้ได้ความจริงและยุติธรรมและอ านาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
         2. หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พัก
ราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา  
         3. การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 จะด าเนินการตามข้อ 52 โดยไม่สอบสวนก็ได้ 

        ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 10 ก าหนดว่า 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ว่าด้วยวินัยหรือการรักษาวินัย รวมทั้งการด าเนินการทางวินัย ให้น า
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ดังนั้น จึง
ต้องน าหลักเกณฑ์และวิธีการทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวมาใช้กับกรณีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขด้วย และการ
ด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้ 
 
        1. การสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้น 

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ข้อ 47 วรรคสี่ ก าหนด     
ไว้ว่า 
          “เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าลูกจ้างประจ าผู้ใดกระท าผิดวินัย
โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชา รีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ามีมูลหรือไม่ ถ้าเห็น
ว่ากรณีไม่มีมูล ก็ให้ยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที 
          ดังนั้น เมื่อมีการกล่าวหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขว่ากระท าผิดวินัยโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา  
กล่าวคือ มีตัวตนของผู้ร้องเรียนกล่าวหาจริง  หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกระท าผิด
วินัยโดยที่ยังไม่มีพยานหลักฐาน เช่น มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือผู้บังคับบัญชาเกิดความสงสัย 
ระเบียบก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา รีบด าเนินการสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ามีมูลหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่
มีมูล ก็ให้ยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที 
          การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นดังกล่าว ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย  ซึ่งผู้บังคับบัญชานั้น มี 2 ประเภท คือ  
          1. ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กล่าวคือ เป็นผู้จ้างและท าสัญญาจ้าง
ตามข้อ 16 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ซึ่งก าหนดว่าผู้
จ้างและท าสัญญาจ้าง คือ ส่วนราชการ และค าว่าส่วนราชการตามระเบียบดังกล่าวข้อ 3 หมายถึง กระทรวง 
กรม หรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงผู้บังคับบัญชาในข้อนี้เทียบเท่าได้ 
กับผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน 
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ราชการ พ.ศ.2537 คือ ปลัดกระทรวง หรืออธิบดี นอกจากนี้  ถ้าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีมีค าสั่งมอบอ านาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการมอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจก็มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการทางวินัยแก่พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย เช่น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 
1056/๒๕๕7 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๕7 มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องวินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ และการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ โดยการมอบอ านาจดังกล่าวเป็นการมอบ
อ านาจให้ด าเนินการเฉพาะงานที่อยู่ในจังหวัดที่รับผิดชอบส าหรับราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่          
ในส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
           2. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีค าสั่งมอบหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีของ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 2267/2556 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน หัวหน้าสถานีอนามัย และผู้อ านวยการ
วิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานซึ่งตนเป็นผู้อ านวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น ส าหรับกรมอ่ืนๆหากอธิบดีไม่มีค าสั่งมอบหมายให้ผู้
ด ารงต าแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ไม่มีอ านาจด าเนินการในเรื่องนี้ 
              ดังนั้น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
สาธารณสุขอ าเภอผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน หัวหน้าสถานีอนามัย 
และผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก จึงด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่าเรื่องที่
ร้องเรียนกล่าวหาหรือกรณีที่สงสัยว่าพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกระท าผิดวินัย นั้น กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา
ว่ากระท าผิดวินัยหรือไม ่ 
              ค าว่า “สืบสวน” หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือที่จะทราบรายละเอียด
แห่งความผิดของผู้ถูกกล่าวหา ส าหรับการสืบสวน นั้น อาจท าได้ 3 วิธี คือ ผู้บังคับบัญชาสืบเอง มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท าการสืบสวน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 
             เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลก็ให้ยุติเรื่องได้ ถ้าเห็น
ว่ากรณีมีมูล ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที ซึ่งอาจมีมูลเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และกระท าผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง 
 
        2.การด าเนินการทางวินัยกรณีกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ข้อ 50 การด าเนินการทางวินัยแก่ลูกจ้างประจ าซึ่งมีกรณีอันมีมูลว่ากระท าผิดวินัย ให้สอบสวนเพ่ือ           

ให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ด าเนินการตาม

วิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นท าการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
เท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อ
กล่าวหา เมื่อด าเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการตามข้อ 51 หรือข้อ 52 
แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท า ผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง 



-5- 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา เพ่ือให้ได้ความจริงและยุติธรรมและอ านาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดย
อนุโลม 

ข้อ 53 ลูกจ้างประจ าผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ  13 จะด าเนินการตามข้อ 52 
โดยไม่สอบสวนก็ได้ 

ข้อ 54 ลูกจ้างประจ าผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท า หรือละเว้นกระท าการใด ที่พึงเห็นได้ว่า           
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือ 
โดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว               
เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตาม
ข้อ 50 และด าเนินการทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ            
เว้นแต่กรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยที่จะต้อง ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือ
ลดขั้นค่าจ้าง ก็ให้งดโทษเสียได้ 

การด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีกรณีอันมีมูลว่ากระท าผิดวินัย นั้น                   
ให้สอบสวน เพ่ือให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า 
          “การสอบสวน (ทางวินัย)” นั้นหมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลาย
เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ หรือพิสูจน์ความผิดในเรื่องที่กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิด
วินัยจริงหรือไม่ 

          ดังนั้น การด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมีกรณีอันมีมูลว่ากระท าผิดวินัย                 
จึงต้องมีการสอบสวนทางวินัย โดยท าการรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการต่างๆเพ่ือที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ หรือเพ่ือพิสูจน์ความผิดในเรื่องที่กล่าวหา ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัย 
หรือไม่อย่างไร ซึ่งการด าเนินการทางวินัยดังกล่าวนั้นมี 2 กรณี คือ กรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง                
ไม่ร้ายแรง และ กรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง นั้น ระเบียบก าหนดให้ด าเนินการตามวิธีการที่
ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ซึ่งการด าเนินการตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร นั้น ระเบียบไม่ได้ก าหนดว่า
จะต้องท าอย่างไรบ้าง เรื่องนี้ศาลปกครองสูงสุดเคยมีแนวค าพิพากษาว่าจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหา                          
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ตามมาตรา 30 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด            
ที่ อ.3/2555) ในทางปฏิบัติอาจด าเนินการ ดังนี้ 

    (1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยน าแนวทางการสอบสวนและพิจารณา 
การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม กฎ ก.พ.ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 
มาปฏิบัติ 
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             (1.2) ด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจง
ของผู้ถูกกล่าวหา โดยไม่ต้องแต่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง เช่น ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้รวบรวมพยานหลักฐาน หรือมอบหมายให้คณะกรรมการ
สืบสวน ด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อม
ทัง้รับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาภายในเวลาที่ก าหนด    
             ส าหรับกรณีของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น เมื่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และผู้อ านวยการ
วิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงสามารถด าเนินการ
ทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดของตนได้  

 (2) กรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระเบียบก าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการ
สอบสวน และในการสอบสวนนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ ทั้งนี ้เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา 

    ส าหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง นั้น ให้แต่งตั้งโดยหัวหน้าส่วนราชการ
เช่น ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรืออธิบดี หรือผู้รับมอบอ านาจ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตามค าสั่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1056/๒๕๕7 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๕7 (กรณีราชการบริหารส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

    อนึ่ง แม้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2266/2556 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 มอบอ านาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ /
โรงพยาบาลทั่วไป และผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก เป็นผู้จ้างและท าสัญญาจ้างพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขก็ตาม แต่การมอบอ านาจดังกล่าวก็เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการจ้างเท่านั้น ไม่รวมถึงอ านาจ            
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขด้วยแต่อย่างใด 
เพราะว่าการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย นั้น มีผลกระทบต่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข             
อีกทั้งเรื่องนี้ถือว่าเป็นการพิจารณาทางปกครองหรือเป็นค าสั่งปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงต้องตีความหรือพิจารณาข้อกฎหมายหรือระเบียบอย่างเคร่งครัด 

   ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา เพ่ือให้ได้ความจริงและยุติธรรมและ
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน นั้น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม เช่น องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน รูปแบบค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน การแจ้งค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ขั้นตอนการสอบสวนพิจารณาของคณะกรรมการ
สอบสวน และระยะเวลาในการสอบสวน เป็นต้น นั้น ให้ด าเนินการตาม กฎ ก.พ.ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ.2556   

 (3) กรณกีระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ คือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ
อธิบดี หรือผู้รับมอบอ านาจ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่                 
1056/๒๕๕7 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๕7 มีอ านาจลงโทษปลดออกหรือไล่ออก โดยไม่สอบสวนก็ได้ 
กล่าวคือ จะแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือไม่ก็ได้  
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   ถ้าจะลงโทษปลดออกหรือไล่ออก โดยจะไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง จะต้อง

เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามที่ก าหนดไว้ใน กฎ ก.พ.ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.2556            
ข้อ 65 ดังนี้ 
             (3.1) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่กลับมาอีกเลย และ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ได้ด าเนินการหรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
                 ส าหรับกรณีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข นั้น ต้องให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ด าเนินการหรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวนและเป็นผู้พิจารณาว่าไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
             (3.2) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด            
ลหุโทษ 
                 ส าหรับค าว่าได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกดังกล่าว นั้น หมายถึงได้รับโทษและถูก
ลงโทษจริงๆ มิใช่เป็นกรณีลงโทษจ าคุกแล้วรอการลงโทษ (รอลงอาญา) 
             (3.3) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือได้ให้ถ้อยค า            
รับสารภาพและได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ หรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน
สอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ.นี้ 
                 ส าหรับการรับสารภาพดังกล่าว นั้น ต้องรับสารภาพเป็นหนังสือ มิใช่รับสารภาพด้วยวาจา โดย
ได้รับสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา หรือ เฉพาะแต่ผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตาม             
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 เท่านั้น โดยไม่รวมถึงผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือ
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอื่น เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน หรือ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. 
เป็นต้น  
         4. กรณกีระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้ถูกกล่าวหาหรือมีคดีอาญา ก่อนออกจากราชการ 
            พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ออกจากราชการไปแล้วเว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และ
ด าเนินการทางวินัยตามท่ีก าหนดไว้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้             
         4.1 กรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าหรือละเว้นกระท าการใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดย 
                (1) เป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
                (2) เป็นการกล่าวหาต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการ  
                (3) เป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
         4.2 กรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
ที่ไม่เก่ียวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ  
              เมื่อผลการสอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จเห็นว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็สามารถลงโทษปลดออก
หรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ออกจากราชการได้ แต่ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่ากระท าผิดวินัยที่
จะต้อง ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้าง ก็ให้งดโทษ 
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การพิจารณาโทษ การลงโทษ และการออกค าสั่งลงโทษทางวินัย                                                                                                   
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

---------------------- 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ได้ก าหนดในส่วนที่
เกี่ยวกับการพิจารณาโทษ การลงโทษ และโทษทางวินัย ไว้ดังนี้ 
         ข้อ 50 วรรคสอง  “เมื่อด าเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการ ตามข้อ
51 หรือข้อ 52 แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท า ผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้” 

ข้อ 48 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 
(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดค่าจ้าง 
(3) ลดขั้นค่าจ้าง 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 
ข้อ 49 การลงโทษลูกจ้างประจ าให้ท าเป็นค าสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และ

มิให ้เป็นไปโดยความพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโสทะจริต หรือลงโทษผู้ไม่มีความผิด ในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่า
ผู้ถูกลงโทษได้กระท าผิดวินัยในกรณีใด ตามข้อใด 

ข้อ 51 ลูกจ้างประจ าผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์            
ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้าง ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย หรือมี
เหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดค่าจ้าง ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษ
สูงกว่าที่ตนมีอ านาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นที่มีอ านาจเพ่ือให้พิจารณาด าเนินการเพ่ือ
ลงโทษตามควรแก่กรณี 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุผลอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ท า
ทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ 

การลงโทษตามข้อนี้ ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอ านาจสั่งลงโทษลูกจ้างประจ าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ในสถาน
โทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ 52 ลูกจ้างประจ าผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งลงโทษ             
ปลดออก หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ในกรณีที่สั่งลงโทษไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามา
ประกอบการพิจารณา ลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออกผู้ถูกสั่งลงโทษปลดออกตามวรรคหนึ่ง             
ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 
 
          การพิจารณาโทษ/ลงโทษ 
          การพิจารณาโทษหรือลงโทษทางวินัยแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือ          
ผู้ได้รับมอบอ านาจ ได้ด าเนินการสอบสวนหรือพิจารณาทั้งกรณีที่กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและอย่างไม่
ร้ายแรง เสร็จแล้ว ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยก็ให้สั่งยุติเรื่อง หากฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท า
ผิดวินัยก็ให้ด าเนินการลงโทษหรืองดโทษ ตามข้อ 51 หรือข้อ 52 แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
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1. กรณีกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดค่าจ้าง
ตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด   

   ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษ ก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์           
ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดค่าจ้าง     
ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอ านาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของ          
ผู้นั้นที่มีอ านาจเพ่ือให้พิจารณาด าเนินการเพ่ือลงโทษตามควรแก่กรณี  ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมี
เหตุผลอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ 

 
            กระท าผิดวินัยเล็กน้อย คือ การกระท าความผิดวินัยในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ผลของการกระท าไม่
กระทบต่องานหรือภาพพจน์ชื่อเสียงาของทางราชการมากนัก ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่อง
เล็กน้อยด้วยเช่น แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย มาปฏิบัติราชการแล้วไม่ลงชื่อ ทะเลาะกัน มาท างานสายบ้างเป็น
บางครั้ง ขาดราชการวันสองวันและไม่เกิดความเสียหาย เป็นต้น 
           เหตุอันควรลดหย่อน คือ เหตุส่วนตัวอันเป็นคุณงามความดีของผู้ที่จะถูกลงโทษเช่น รับราชการมานาน 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันขันแข็งมาตลอดไม่เคยกระท าความผิดทางวินัยมาก่อน ไม่เคยถูกลงโทษ
ทางวินัยมาก่อน หรือพ่ึงรับราชการยังไม่มีความรู้ในระเบียบของทางราชการดีพอเป็นต้น เหตุดังกล่าวน ามา
ลดหย่อนโทษได้ เช่น จะลงโทษลดเงินเดือน  แต่มีเหตุลดหย่อน เนื่องจากรับราชการมานาน จึงลดหย่อนโทษให้
เป็นตัดค่าจ้างจ านวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน เป็นต้น 
           เหตุอันควรงดโทษ มีความหมายเช่นเดียวกับเหตุอันควรลดหย่อน แต่ใช้ในกรณีจะลงโทษภาคทัณฑ์
กล่าวคือ จะลงโทษภาคทัณฑ์แต่มีเหตุงดโทษ จึงให้งดโทษภาคทัณฑ์ไว้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่า
กล่าวตักเตือนก็ได้ 
          ทัณฑ์บน คือ ข้อสัญญาที่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไว้กับผู้บังคับบัญชาว่าจะไม่กระท าผิดวินัยอีก หากผิดข้อ
สัญญาให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ทัณฑ์บนต้องท าเป็นหนังสือ    
          ว่ากล่าวตักเตือน คือ การที่ผู้บังคับบัญชาต าหนิผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทราบว่า เรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
กระท านั้นผิดวินัยและตักเตือนมิให้กระท าอีก และอาจจะสอนด้วยว่าที่ถูกควรจะต้องท าอย่างไร การว่ากล่าว
ตักเตือนกฎหมายประสงค์ให้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา แต่จะว่ากล่าวตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษรก็ได้  
 
          ผู้บังคับบัญชาที่จะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้าง แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
เมื่ออนุโลมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ซึ่งอ านาจการ
ลงโทษในอัตราใดหรือสถานโทษใดจึงเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0527.6/ว5 ลงวันที่ 
26 มกราคม 2539 ดังนี้ 
         (1) ผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ คือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรืออธิบดี หรือผู้รับมอบ
อ านาจ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1056/๒๕๕7 ลงวันที่ 2 
พฤษภาคม ๒๕๕7 มีอ านาจลงโทษภาคทัณฑ์ หรือ ตัดค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ 5 และเป็นเวลาไม่เกิน              
3 เดือน ส่วนการลงโทษลดขั้นค่าจ้างแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข นั้น ไม่อาจกระท าได้เพราะว่าค่าจ้าง              
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขนั้นไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอัตราขั้นค่าจ้างไว้ 
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       (2) ผู้บังคับบัญชาซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นบังคับบัญชาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เช่น            
กรณีของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 3444/2556 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ก าหนดให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และผู้อ านวยการ
วิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในหน่วยงานของตน              
ในฐานะผู้อ านวยการกอง มีอ านาจลงโทษภาคทัณฑ์ หรือ ตัดค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ 5 และเป็นเวลา          
ไม่เกิน 1 เดือน ส าหรับกรมอ่ืนๆหากอธิบดีไม่มีค าสั่งมอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ไม่มีอ านาจด าเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใด 
 
         2. กรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ คือ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขหรืออธิบดี หรือผู้ รับมอบอ านาจ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 1056/๒๕๕7 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๕7 มีอ านาจสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี ส าหรับกรณีที่สั่งลงโทษไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณา                 
ลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก          
            ส าหรับเหตุอันควรลดหย่อน เช่น รับราชการมานาน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันขันแข็ง
มาตลอดไม่เคยกระท าความผิดทางวินัยมาก่อน ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หรือพ่ึงรับราชการยังไม่มี
ความรู้ในระเบียบของทางราชการดีพอ เป็นต้น เหตุดังกล่าวน ามาลดหย่อนโทษได้ เช่น จะลงโทษไล่ออกจาก
ราชการ แต่มีเหตุลดหย่อน เนื่องจากรับราชการมานาน จึงลดหย่อนโทษให้เป็นปลดออกจากราชการ เป็นต้น 
 
          การออกค าสั่งลงโทษ 

 การออกค าสั่งลงโทษทางวินัย ต้องท าเป็นค าสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และ
มิให้เป็นไปโดยความพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโสทะจริต หรือลงโทษผู้ไม่มีความผิด โดยในค าสั่งลงโทษให้
แสดงว่าผู้ถูกลงโทษได้กระท าผิดวินัยในกรณีใด ตามข้อใด 
          นอกจากนี้ต้องระบุสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย ไว้ในค าสั่งด้วยว่าผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์                  
ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบค าสั่ง โดยอุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้ 
           1. กรณีเป็นค าสั่งของผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ต่ ากว่าผู้ว่าราชการจังหวัด                
เช่น ค าสั่งลงโทษของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ /
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ. จังหวัด 
  2.กรณีเป็นค าสั่ งของผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนกลางที่ต่ ากว่าอธิบดี  ให้ อุทธรณ์                 
ต่อ อ.ก.พ. กรม เช่น ค าสั่งลงโทษของผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก ให้อุทธรณ์ ต่อ อ.ก.พ. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  3. กรณีเป็นค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด หรืออธิบดี หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้อุทธรณ์ต่อ                  
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข  
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การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย                                                                                             
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

---------------------- 
 
         ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 10 ก าหนดว่า 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่ว่าด้วยการอุทธรณ์ ให้น าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ได้ก าหนดในส่วนที่
เกี่ยวกบัการอุทธรณ์ ไว้ดังนี้ 

ข้อ 64 ลูกจ้างประจ าผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
ในกรณีที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้าปฏิบัติราชการ ให้น าข้อ 55 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ดังนั้น เรื่องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องเป็นไประเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของลูกจ้างประจ า ไว้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว50 
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 ดังต่อไปนี้ 
 1. การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อ่ืนหรือมอบหมาย           
ให้ผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนไม่ได้ การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่า             
ได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ 
             ในการอุทธรณ์ ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ อ.ก.พ.จังหวัด           
อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แล้วแต่กรณี ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์หรือจะท าเป็นหนังสือ
ต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้นต่อ อ.ก.พ.โดยตรง ภายในสามสิบวันนับแต่         
วันยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ 
 2. เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้ จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ ส่วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยค าบุคคล พยานหลักฐานอ่ืน  
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม่โดยให้พิจารณาถึง
ประโยชน์ในการรักษาวินัยของลูกจ้างประจ า ตลอดจนเหตุผลและความจ าเป็นเป็นเรื่องๆไป 
 3. การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบค าสั่งโดยให้อุทธรณ์  ดังนี้ 
              (1) การอุทธรณ์ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ต่ ากว่าผู้ว่าราชการจังหวัด                
ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.จังหวัด และให้ อ.ก.พ.จังหวัด เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ เช่น ค าสั่งลงโทษของนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
     (2) การอุทธรณ์ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนกลางที่ต่ ากว่าอธิบดี ให้อุทธรณ์                 
ต่อ อ.ก.พ.กรม และให้ อ.ก.พ.กรม เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ เช่น ค าสั่งลงโทษของผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัด
พระบรมราชชนก ให้อุทธรณ์ ต่อ อ.ก.พ.ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้ อ.ก.พ.ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ 
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             (3) การอุทธรณ์ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด หรืออธิบดี หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้อุทธรณ์
ต่อ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข และให้ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ 
 4. การนับระยะเวลาอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์ การใช้สิทธิของผู้อุทธรณ์ในการคัดค้านกรรมการ               
ผู้พิจารณาอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ใช้แนวทางปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 5. เมื่อ อ.ก.พ.จังหวัด  อ.ก.พ.กรม  หรือ อ.ก.พ.กระทรวง ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วให้มีมติดังนี้ 
    5.1 ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องและเหมาะสมกับความผิดแล้วให้มีมติยกอุทธรณ์ 
    5.2 ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ด้กระท าผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ควรได้รับโทษเบาลงให้มีมติลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง 
    5.3 ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้กระท าผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงซึ่งเป็นการกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษให้มีมติให้สั่งงดโทษโดยให้ท า
ทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
    5.4 ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไมถูกต้อง และเห็นว่าการกระท าของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัยหรือ
พยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยให้มีมติให้ยกโทษ 
 6. เมื่อ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม  หรือ อ.ก.พ.กระทรวง ได้วินิจฉัยอุทธรณ์โดยมีมติเป็นประการใดแล้ว  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้นและเมื่อได้สั่ง
หรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้วให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
 

---------------------------------- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ร้องเรียนกล่าวหา/ สงสัย ว่า พกส.กระท าผิดวินัยวินัย 

มีมูลไม่ร้ายแรง 

  พิจารณาในเบ้ืองต้น    ด าเนินการ/สัง่ สืบสวน  

ผบ.หน.ส่วนราชการ(ปลัด/อธิบดี)/ผบ.ที่ได้รับมอบหมาย 

เรื่อง 

บมอบหมาย 

กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา 
ว่ากระท าผิดวินัย  

กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา 
ว่ากระท าผิดวินัย  

2 

มีมูลอย่างร้ายแรง 

ความผิดปรากฏ 

ชัดแจ้ง (ไม่แต่งตั้ง
สอบร้ายแรง) 

(กฎวินัย56 ข้อ65 ) 

แต่งตั้งสอบ 

วินัยไม่ร้ายแรง  
(สอบ กฎวินัย56) 

ผบ. ด าเนินการที่เห็นสมควร 
แจ้งข้อล่าวหา/สรุปพยานฯ 

ให้ทราบ-รับฟังค าชี้แจง  
(แจ้งเอง/มอบ จนท./มอบ คกก.สืบฯ) 

ผบ.หน.ส่วนฯ/ผบ.ผูไ้ด้รับ
มอบหมาย พิจารณา 

-สืบสวนเอง 
-มอบหมาย 

  ให้จนท.สืบฯ 

-ตั้ง คกก.สืบฯ 

ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ ์ต่อ  

อ.ก.พ.จังหวัด/กรม/สธ. 

รายงาน กรมต้นสังกัด 

หรือ สป. 

ผู้ถูกลงโทษฟ้องต่อ 
ศาลปกครองชั้นต้น /สูงสุด 

ผบ.หน.ส่วนราชการ(ปลัด/อธิบดี)/ผบ.ที่ได้รับมอบหมาย เห็นว่า 

แต่งตั้งสอบ 

วินัยร้ายแรง 
(สอบ กฎวินัย 56) 

ให้ยุติ 
เรื่อง 

ไม่ผิดวินัย 
สั่งยุติเรื่อง 

ผิดวินัย 
ลงโทษ/งดโทษ 



 
-  ๑๔- 
 

ตัวอย่างค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสืบสวน  
 

 
                                           ค าสั่ง……จังหวัด/รพ./สสจ./ผวจ./กรม/อ่ืนๆ...... 

ที.่............./................ 
                                        เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 

................. 
 
       ด้วย นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด                   
โรงพยาบาล.............มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยในเรื่อง ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 
2557 ต่อมาวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2557  มาลงช่ือท างานแล้วแต่ก็ไม่ยอมขับรถยนต์พาเจ้าหน้าท่ีธุรการไปส่งหนังสือราชการและ
ได้หายตัวไปทั้งวัน  และไม่มาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 
ได้มาทีท่ างานแต่ไม่ได้ลงช่ือปฏิบัติงาน และไม่ได้ท างานเพราะมีอาการเมาสุรา และส่งเสียงเอะอะโวยวายเสียงดัง จากนั้นในช่วง
บ่ายท่านได้หายตัวไปโดยไม่กลับมาที่ท างานอีกเลย และได้มาปฏิบัติงานตามปกติตั้งแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา  
                 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และข้อ 47 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2537  และค าสั่ง........................... (กรณีกรม ให้ดูว่ามีค าสั่งให้หัวหน้าส่วนราชการ/
หน่วยงาน เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในสังกัด หรือไม่ ถ้าไม่มีต้องออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
โดยเป็นค าสั่งกรม/ กรณีที่เป็นหน่วยงานในสังกัด สป. เช่น สสจ/รพศ/รพท/รพช./วิทยาลัยในสังกัด สบช. ให้
อ้างค าสั่ง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2267/2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 แต่ถ้าเป็นค าสั่ง
ของจังหวัด (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ สป.) ให้อ้างค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 
1056/2557  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ) ........ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน เพ่ือสืบสวนว่าเรื่องที่
กล่าวหานั้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่ โดยคณะกรรมการสืบสวน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
          1. (ระบุชื่อ   ต าแหน่ง และส่วนราชการ)                                ประธานกรรมการ 
                   2. (ระบุชื่อ   ต าแหน่ง และส่วนราชการ)                                กรรมการ 
                   3. (ระบุชื่อ   ต าแหน่ง และส่วนราชการ)                                กรรมการและเลขานุการ 
               ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสืบสวนรีบด าเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอส านวนการ
สืบสวนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                                                             
 
                            
                                                                     สั่ง ณ วันที่ 20.เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 
                                                                      (ลงชื่อ) ………………………………..………….. 
                                                                              (ชื่อผู้สั่ง.....................................) 
                                                                              (ต าแหน่ง..............................) 
 

 



-๑๕- 
 

ตัวอย่างแบบบันทึกค าใหก้ารของผู้ถูกร้องเรียนกล่าวหา/พยานบุคคล 
 

               แบบบันทึกค าให้การของ........... (ให้เขียนว่า ของพยาน หรือของผู้ถูกร้องเรียนหรือกล่าวหา 

                                                                   บนัทึกท่ี......................................................... 

                                                               วันที่...................เดือน......................พ.ศ................ 

 ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ.............ปี สัญชาติ..................... 
ศาสนา.....................................อาชีพ.............................................อยู่บ้านเลขท่ี.............................................. 
 ................................................เขต/อ าเภอ....................................จังหวัด....................................................... 

 คณะกรรมการสืบสวน ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าเป็น..............................(ผู้ถูกกล่าวหาหรือ
พยาน) ในเรื่องที.่............................................................................................................................ ............. 
 .............................................................................................................. .......................................................... 
ตามค าสั่ง.....................................................ที.่............./............... ลงวันที่....................................................... 

 ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้............................................................................. 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ................................................................................... .....................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ..................................................................................... ...................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................... ......................................... 
 ........................................................................................ ................................................................................ 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ................................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .............................................................................. 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ........................................................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ...................................................................................................................................... .................................. 
 ............................................................................................... ......................................................................... 
                                              (ลงชื่อ) ...............................................ผู้ให้ถ้อยค า 
                                              (ลงชื่อ) ...............................................ประธานกรรมการ/กรรมการ 
                                        



                                                                    - ๑๖- 
                                                                                            แผ่นที่........ 
                       
......................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
.............................................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
......................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสืบสวน มิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระท า
การใดเพ่ือจงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าที่อ่านให้ฟัง/ได้อ่านบันทึกถ้อยค าเอง
แล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อคณะกรรมการ(สืบสวนสอบสวน)  
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................ผู้ให้ถ้อยค า 
                                                     (ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ 
                                                     (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 
                                                     (ลงชื่อ)..............................................กรรมการและเลขานุการ 



-๑๗- 
          

ตัวอย่างแบบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
 บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา 

และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
           เรื่อง การสอบสวน...... นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ......  ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

-----------------------------      
       วันที่  17  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 
  ตามค าสั่ง...........ที่ 1/2557 สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่... นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา....ว่าละทิ้งหน้าที่ราชการและทอดทิ้งหน้าที่ราชการ จ านวนหลาย
ครั้ง รวมทั้งมีอาการเมาสุรา นั้น 
                    บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง และได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพียงพอที่จะรับฟังและด าเนินการต่อไปได้ โดยมีข้อกล่าวหาและ
พยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้ 
                     1. ข้อกล่าวหา 
                       ท่าน (นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า)  มีหน้าที่รับผิดชอบขับรถยนต์ ของโรงพยาบาล....... โดยมี
นายชอบ ระเบียบดี เป็นหัวหน้างานยานพาหนะและเป็นผู้บังคับบัญชา ท่านได้รักใคร่ชอบพออยู่กับนางสาว
สวย งามมาก ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ซึ่งเป็นน้องภรรยาของนายชอบ ระเบียบดี ต่อมานางสาว
สวย งามมาก ได้ไปมีคนรักใหม่ท าให้ท่านกลุ้มใจและดื่มสุรา ในวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2557 ท่าน ไม่ได้มา
ปฏิบัติราชการ ต่อมาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ท่านมาลงชื่อท างานแล้วแต่ก็ไม่ยอมขับรถยนต์พาเจ้าหน้าที่
ธุรการไปส่งหนังสือราชการและได้หายตัวไปทั้งวัน  และไม่มาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 
เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ท่านได้มาที่ท างานแต่ไม่ได้ลงชื่อปฏิบัติงาน และไม่ได้ท างาน
เพราะมีอาการเมาสุรา และส่งเสียงเอะอะโวยวายเสียงดัง เมื่อนายชอบ ระเบียบดี ตักเตือนไม่ให้ส่งเสียงดัง
รบกวนผู้อ่ืน ท่านกลับพูดตะคอกและด่าด้วยถ้อยค าหยาบคาย ว่า “มึงไม่ต้องมาเสือกเรื่องของกูหร็อก                
มึงก็เสียดายเหมือนกันแหละ มึงก็หวังเครมน้องเมียเหมือนกัน”  จากนั้นในช่วงบ่ายท่านได้หายตัวไปโดย          
ไม่กลับมาท่ีท างานอีกเลย และได้มาปฏิบัติงานตามปกติตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา  
                      พฤติกรรมของท่านดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานละทิ้งและทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการ และฐานไม่สุภาพเรียบร้อยระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตามข้อ 40 วรรคหนึ่ง และข้อ 41 แห่ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 10 ของระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 
                   2. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
                       2.1 พยานบุคคล 
                            (1) พยานปากที่ 1 ให้การว่าตนมีหน้าที่รับผิดชอบในจัดท า ควบคุม ตรวจสอบ และ
จัดเก็บ บัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล........... และได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ขีดเส้นแดงในบัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงาน เมื่อพ้นเวลา 08.30 น. และสรุปยอดผู้มา
ปฏิบัติงานและไม่มาปฏิบัติงาน นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า  ยังไม่มีครอบครัว ย้ายมาท างานได้ประมาณ 4 ปี นิสัยดี
สุภาพเรียบร้อยมีหน้าที่ขับรถยนต์ ที่ท างานของข้าพเจ้าอยู่ติดกับงานยานพาหนะ ข้าพเจ้าเป็นเพ่ือนสนิทของ
นายบุญทิ้ง  ทิ้งประจ า เมื่อประมาณ 1 ปี ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่านายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า มักเหม่อลอย  
 



-๑๘- 
และมักหลับฟุบกับโต๊ะ สอบถามก็บอกว่าไม่ค่อยสบาย ปวดศรีษะ และตั้งแต่ประมาณ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2555 เป็นต้นมานายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป คือ มาท างานก็มีกลิ่นสุราติดตัวเสมอ บางครั้ง
ก็นั่งใจลอย สอบถามแล้วได้ความว่านายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า รักใคร่ชอบพออยู่กับนางสาวสวย งามมาก ต าแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการซึ่งเป็นน้องภรรยาของนายชอบ ระเบียบดี ต่อมานางสาวสวย งามมาก ไปมีคนรัก
ใหม่เป็นนายต ารวจที่พ่ึงย้ายมาใหม่ ท าให้นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า กลุ้มใจและไปดื่มสุราทุกวัน และเมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2557 นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า มาลงชื่อท างานเมื่อเวลา 08.00 น. และเห็นถือดอกกุหลาบมาด้วย 
1 ดอก จากนั้น ก็หายไป และไม่ได้อยู่ท างานหรือออกไปขับรถเลยทั้งวัน แต่พบว่ามีลายมือชื่อลงเวลากลับใน
เวลา 17.00 น. และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า มาที่ท างาน แต่ไม่ได้ลงชื่อ
ปฏิบัติงานและไม่ได้อยู่ท างานและเห็นร้องไห้ เมาสุรา และส่งเสียงเอะอะโวยวาย ตะโกนเสียงดังว่า “ผู้หญิง
สองใจ ผู้หญิงหลอกลวง” นายชอบ ระเบียบดี ซึ่งเป็นหัวหน้างานยานพาหนะและเป็นหัวหน้าของนายบุญทิ้ง 
ทิ้งประจ า ได้ยินเสียงดังกล่าวจึงออกมาจากห้องท างานและพูดว่าให้หยุดโวยวายได้แล้วเพราะรบกวนคนอ่ืนเขา 
คุณยังหนุ่มยังแน่นอยู่ ผู้หญิงในโลกนี้ไม่มีคนเดียวหรอก หาใหม่เมื่อไรก็ได้ นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ก็พูดตะคอก
เสียงดังตอบไปว่า “มึงไม่ต้องมาเสือกเรื่องของกูหร็อก  มึงก็เสียดายเหมือนกันแหละ มึงก็หวังเครมน้องเมีย
เหมือนกัน” หลังจากนั้นนายชอบ ระเบียบดี ก็โมโหเดินเข้าห้องไป จากนั้นก็เห็นนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า เมา
หลับฟุบอยู่ที่โต๊ะท างานตั้งแต่เช้า จนเที่ยงกว่าก็ออกไปรับประทานอาหาร แล้วไม่กลับมาอีกเลย อนึ่ง ระหว่าง
วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่ได้มาท างานเลยและไม่ได้ลงชื่อปฏิบัติงาน ทั้งนี้นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ได้
กลับมาท างานในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 และลงชื่อปฏิบัติงาน พร้อมนี้ข้าพเจ้าขอมอบส าเนาบัญชีลงชื่อ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2557 ให้กับคณะกรรมการสอบสวน ข้าพเจ้าสอบถามนายบุญทิ้ง ทิ้ง
ประจ า ว่าหายไปไหนไม่มาท างาน ก็ได้รับค าตอบว่าเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ได้
น าดอกกุหลาบไปให้กับนางสาวสวย งามมาก แต่นางสาวสวย งามมาก ก็โยนดอกกุหลาบทิ้งลงถังขยะและบอก
ว่าจะแต่งงานกับนายร้อยต ารวจแฟนใหม่ในเดือนหน้านี้แล้ว นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า จึงเสียใจและไปดื่มเหล้า 
                         (2) พยานปากที่ 2 ให้การว่าตนมีหน้าที่รับผิดชอบงานยานพาหนะของโรงพยาบาล
...........    และผู้บังคับบัญชาของนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า เป็นคนโสดย้ายมาได้ประมาณ 4 
ปี  รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติ ปกติเป็นคนขยันท างานและนิสัยสุภาพเรียบร้อย นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า รัก
ชอบพออยู่กับนางสาวสวย งามมาก ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ซึ่งเป็นน้องภรรยาของข้าพเจ้า ตั้งแต่
ที่ย้ายมา และตั้งแต่ประมาณ 1 ปี ที่ผ่านมามีต ารวจย้ายมาใหม่มาคบอยู่กับนางสาวสวย งามมาก  และจะ
แต่งงานกันในต้นเดือนมีนาคม 2557 นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ไม่มาท างานตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2557 
และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 มาลงชื่อท างานเมื่อบอกให้ขับรถยนต์พาเจ้าหน้าที่ธุรการไปส่งหนังสือ
ราชการก็ไม่ยอมไปและเห็นยืนซื้อดอกกุหลาบจากนั้นก็หายตัวไปทั้งวัน และไม่มีมาท างานเลยตั้งแต่วันที่ 8-
13 กุมภาพันธ์ 2557  จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ได้มาลงชื่อปฏิบัติงาน แต่ไม่
ท างานและร้องไห้ เมาสุรา เอะอะโวยวาย ร้องตะโกนเสียงดังลั่นห้องท างาน ซึ่งขณะนั้น นางขยัน งานมาก  ได้
อยู่ในเหตุการณ์ด้วย นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า พูดว่า “ผู้หญิงสองใจ ผู้หญิงหลอกลวง”  ข้าพเจ้าได้ออกมาจาก
ห้องท างานส่วนตัวและบอกให้นาย  บุญทิ้ง ทิ้งประจ า หยุดโวยวายรบกวนผู้อ่ืน และบอกไปว่า “คุณยังหนุ่มยัง
แน่นอยู่ ผู้หญิงในโลกนี้ไม่มีคนเดียวหรอก หาใหม่เมื่อไรก็ได้” นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ก็พูดตะคอกเสียงดังและ
ด่ากลับว่า “มึงไม่ต้องมาเสือกเรื่องของกูหร็อก มึงก็เสียดายเหมือนกันแหละ มึงก็หวังเครมน้องเมียเหมือนกัน” 
หลังจากนั้นตนก็เดินกลับเข้าไปท างานต่อ และในตอนบ่ายนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ก็หายไปทั้งวันไม่อยู่ในที่ที่
ท างานและไม่ได้ท าหน้าที่ขับรถยนต์  ตนอยู่ท างานจนเย็นจึงกลับบ้านไป นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ได้มาท างานใน 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ตนได้มีบันทึกลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยัง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล.............................                                                      



-๑๙- 
  2.2. พยานเอกสาร 

                        (1) ส าเนาบัญชีลงชื่อปฏิบัติงานของนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ตั้งแต่วันที่ 1-15 
กุมภาพันธ์ 2557  จ านวน 12 แผ่น ซึ่งไม่ปรากฏลายมิชื่อของนาบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ลงชื่อในบัญชีลงชื่อ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1-6,8-14 กุมภาพันธ์ 2557 และลงชื่อในวันที่ 7,15 กุมภาพันธ์ 2557 
                        (2) บันทึกรายงานลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ของนายชอบ ระเบียบดี  ถึง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล...........รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังผู้อ านวยการโรงพยาบาล...........ซึ่งรายงาน
พฤติกรรมของนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ว่าไม่มาปฏิบัติราชการ ละทิ้งหน้าที่ราชการ เมาสุรา เอะอะโวยวาย และ
ด่าด้วยถ้อยค าหยาบคายต่อนายชอบ ระเบียบดี   
      ในการสอบสวนนี้ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือและมี
สิทธิที่จะแสดงหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานเพื่อขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 
      บันทึกนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

                                                        (ลงชื่อ) ..................................................  ประธานกรรมการ 
                                                  ( นายด ารงค์ แก้วเขียว  )  
                                              ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ 

                                                       (ลงชื่อ) ..................................................  กรรมการ 
                                                  ( นางจินตนา ผิวขาว ) 
                                           ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

                                                        (ลงชื่อ) ...........................................  กรรมการและเลขานุการ                                                                  
                                                                         (นายสมชาย  ด าแท้ ) 

                                         ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                  
                                                                               สอบสวนที่................................................ 
                                                                   วันที่.......................................................................... 
         ข้าพเจ้า นายบุญทิ้ง ทิ้ งประจ า ได้รับทราบและลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามบันทึกลงวันที่ ..................................... ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
คณะกรรมการสอบสวน และได้รับบันทึกนี้ 1 ฉบบัไว้แล้วในวันนี้  (ถ้ามารับด้วยตนเอง...อาจต่อด้วยข้อความ.. 
          (ข้าพเจ้าจะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจา/ส่งเป็นหนังสือให้แก่คณะกรรมการสอบสวนภายในวันที่ 
.............. ถ้าพ้นก าหนดนี้แล้วไม่ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ให้ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา) 
                                                       (ลงชื่อ) .............................................  ผู้ถูกกล่าวหา 

                                              (นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า) 
                                                        (ลงชื่อ) ..................................................  ประธานกรรมการ 

                                                  ( นายด ารงค์ แก้วเขียว  )  
                                              ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ 

                                                       (ลงชื่อ) ..................................................  กรรมการ 
                                                  ( นางจินตนา ผิวขาว ) 
                                           ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

                                                        (ลงชื่อ) ...........................................  กรรมการและเลขานุการ                                                                  
                                                                         (นายสมชาย  ด าแท้ ) 

                                         ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



 -๒๐-                                                    
ตัวอย่างค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  

ค าสั่ง............................... 
ที.่........... / ......... 

เรื่อง  ลงโทษภาคทัณฑ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
-------------- 

                 ด้วยนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งคนงาน สังกัดโรงพยาบาล....
ต าแหน่งเลขท่ี ............... อัตราค่าจ้าง...........บาท ได้กระท าผิดวินัยในกรณี............  (ให้ระบุรายละเอียด เช่น 
มีหน้าที่รับผิดชอบขับรถยนต์ ของโรงพยาบาล........... วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557              นายบุญทิ้ง ทิ้ง
ประจ า ไม่ได้มาปฏิบัติราชการเนื่องจากเมาสุรา  เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่
ราชการ ตามข้อ 40 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.
2537 ประกอบข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 
สมควรได้รับโทษภาคทัณฑ์ 
                 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2556 ประกอบข้อ 51 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ.2537 และ.. (ถ้าเป็นค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เช่น ปลัดกระทรวงฯ/อธิบดี ให้ระบุต่อว่า..และข้อ 13 
...ถ้าเป็นค าสั่งผู้ ว่าราชการจังหวัด ให้ระบุต่อว่า ..และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 
1056/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557  ถ้าเป็นค าสั่งกรม..... ซึ่งได้มอบให้รองอธิบดี ปฏิบัติราชการ
แทน ให้ระบุต่อว่า...และค าสั่งกรม.....ที่....... ลงวันที่ ............  ถ้าเป็นค าสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และผู้อ านวยการ
วิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก ให้ระบุต่อว่า ...และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 
3444/2556 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556)   และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0527.6/ว 
5 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 จึงให้ลงโทษภาคทัณฑ์ .....นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า .... 
                  อนึ่ง การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษนี้ ให้อุทธรณ์ต่อ.......(ผู้พิจารณาอุทธรณ์)...... ภายใน 30 วัน         
นับแต่วันทราบค าสั่ง 
                             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                             ลั่ง ณ วันที่............................................................. 
                                                  (ลงชื่อ)........................................................... 

                                                                      (...........................................................) 
                                               (ต าแหน่ง)............................................................. 

หมายเหตุ :   ผู้พิจารณาอุทธรณ์ ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 50 ลงวันที่ 26 
                    พฤษภาคม 2541 ดังนี ้
               1. กรณีเป็นค าสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.จังหวัด 
      2.กรณีเป็นค าสั่งของผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนกลางที่ต่ ากว่าอธิบดี ให้อุทธรณ์                 
ต่อ อ.ก.พ. กรม เช่น ค าสั่งลงโทษของผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก ให้อุทธรณ์ ต่อ อ .ก.พ. 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
     3. กรณีเป็นค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด หรืออธิบดี หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้อุทธรณ์ต่อ 
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข  
 



-๒๑- 
 ตัวอย่างค าสั่งลงโทษตัดค่าจ้าง  

ค าสั่ง............................... 
ที.่........... / ......... 

เรื่อง  ลงโทษตัดค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
-------------- 

                ด้วยนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งคนงาน สังกัดโรงพยาบาล....
ต าแหน่งเลขท่ี ............... อัตราค่าจ้าง...........บาท ได้กระท าผิดวินัยในกรณี.........(ให้ระบุรายละเอียด เช่น มี
หน้าที่รับผิดชอบขับรถยนต์ ของโรงพยาบาล........... ในวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2557 นายบุญทิ้ง           ทิ้ง
ประจ า ไม่ได้มาปฏิบัติราชการ ต่อมาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  ได้มาลงชื่อท างานแล้วแต่ก็ไม่ยอมขับรถยนต์
พาเจ้าหน้าที่ธุรการไปส่งหนังสือราชการ และได้หายตัวไปทั้งวัน  และไม่มาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มาที่ท างานแต่ไม่ได้ลงชื่อปฏิบัติงาน และ
ไม่ได้ท างานเพราะมีอาการเมาสุรา และส่งเสียงเอะอะโวยวายเสียงดัง เมื่อนายชอบ ระเบียบดี หัวหน้า
ยานพาหนะซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา ตักเตือนไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า กลับพูดตะคอก
และด่าด้วยถ้อยค าหยาบคาย ว่า “มึงไม่ต้องมาเสือกเรื่องของกูหร็อก  มึงก็เสียดายเหมือนกันแหละ มึงก็
หวังเครมน้องเมียเหมือนกัน”  จากนั้นในช่วงบ่ายก็ได้หายตัวไปโดยไม่กลับมาที่ท างานอีกเลย และได้มา
ปฏิบัติงานตามปกติตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา) ......เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ฐานละทิ้งและทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และฐานไม่สุภาพเรียบร้อยระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตามข้อ 40 วรรค
หนึ่ง และข้อ 41 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  พ.ศ.2537 ประกอบ
ข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556  สมควรได้รับโทษ
ตัดค่าจ้าง จ านวน......% เป็นเวลา ..... เดือน 
                 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2556 ประกอบข้อ 51 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ.2537 และ.... (ถ้าเป็นค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เช่น ปลัดกระทรวงฯ/อธิบดี ให้ระบุต่อว่า..และ              
ข้อ 13 ...ถ้าเป็นค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ระบุต่อว่า..และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 
1056/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557  ถ้าเป็นค าสั่งกรมซึ่งได้มอบให้รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
ให้ระบุต่อว่า...และค าสั่งกรม.....ที่....... ลงวันที่ ............  ถ้าเป็นค าสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และผู้อ านวยการ
วิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก ให้ระบุต่อว่า ...และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 
3444/2556 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556)   และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 
0527.6/ว 5 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 จึงให้ลงโทษตัดค่าจ้าง.....นายบุญทิ้ง  ทิ้งประจ า ....จ านวน......% 
เป็นเวลา ..... เดือน 
                  อนึ่ง การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษนี้ ให้อุทธรณ์ต่อ.......(ผู้พิจารณาอุทธรณ์)...... ภายใน 30 วัน         
นับแต่วันทราบค าสั่ง 
                             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                             ลั่ง ณ วันที่............................................................. 
                                                  (ลงชื่อ)........................................................... 

                                                                      (...........................................................) 
                                               (ต าแหน่ง)............................................................. 

 



-๒๒- 
 

หนังสือทัณฑ์บน 
 
                                                                       .............(สว่นราชการที่ออกหนังสือ).............. 
 
                                                              วันที่................เดือน..................พ.ศ............................ 
 ข้าพเจ้า.................(ระบุชื่อผู้ท าทัณฑ์บน)  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่ง............................ 
..............................................................................................................สังกัด................................................ 
กระท าผิดวินัยกรณ.ี.............................................(ระบุกรณีกระท าผิดโดยสรุป)........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
..................................................................................... ...................................................................................  
เป็นการกระท าผิดวินัยฐาน.............................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... ................... 
ตามข้อ .........แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบ              
ข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 
ซึ่งเป็นการกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ เนื่องจาก............................(ระบุเหตุงดโทษ).......... 
...........................................................ผู้บังคับบัญชาจึงได้กรุณางดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 

 ข้าพเจ้าจึงขอท าทัณฑ์บนไว้ต่อ.............................(ระบุชื่อผู้บังคับบัญชา)........................................ว่า 
ข้าพเจ้าจะไม่กระท าผิดวินัยเช่นนี้อีก และจะรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ หากข้าพเจ้ากระท าการอันเป็นการ
ฝ่าฝืนทัณฑ์บนที่ให้ไว้นี้ขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษ ข้าพเจ้าตามควรแก่กรณี 
          
                                                                ลงชือ่.................................................ผู้ท าทัณฑ์บน 
                                                                      (...............................................) 
                                                                ลงชือ่................................................พยาน 
                                                                     (...............................................) 
 
   
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๓- 
 

หนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
 

                                                                       .............(สว่นราชการที่ออกหนังสือ).............. 
 
                                                              วันที่................เดือน..................พ.ศ............................ 
 ข้าพเจ้า......(ระบุชื่อผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือน)...พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่ง............................ 
........................................................................................................................... สังกัด.................................... 
กระท าผิดวินัยกรณ.ี.............................................(ระบุกรณีกระท าผิดโดยสรุป)........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
เป็นการกระท าผิดวินัยฐาน............................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. .......................................... 
ตามข้อ .........แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบ              
ข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 
ซึ่งเป็นการกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ เนื่องจาก............................(ระบุเหตุงดโทษ).......... 
.........................................................จึงให้งดโทษภาคทัณฑ์ไว้โดยให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ฉะนั้น จึงว่ากล่าวตักเตือน.................................... (ระบุชื่อผู้รับการว่ากล่าวตักเตือน)........................ 
เพ่ือมิให้ปฏิบัติเช่นนี้อีก          
 
                                                       ลงชื่อ.................................................ผูว้่ากล่าวตักเตือน 
                                                            (...............................................) 
                                                        ลงชื่อ................................................ผู้รับการว่ากล่าวตักเตือน 
                                                            (...............................................) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๔- 
 

ตัวอย่างค าสั่งลงโทษปลด/ไล่ออกจากราชการ  
 
 
                                        ค าสั่ง จังหวัด/กรม................................. 

ที.่................./....................) 
เรื่อง  ลงโทษปลด/ไล่  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ออกจากราชการ 

--------------------- 
             ด้วยนายสมชาย มักเมา  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ สังกัด
โรงพยาบาล....ต าแหน่งเลขที่ ............... อัตราค่าจ้าง...........บาท ได้กระท าผิดวินัยในกรณี........................            
(ให้ระบุรายละเอียด เช่น........ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ขณะที่อยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ได้ถูก
เจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมขณะเสพกัญชาอยู่บริเวณข้างตึกผู้ป่วยใน และตรวจค้นตัวพบยาบ้า จ านวน 100 เม็ด 
เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามข้อ 
46 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 
10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ.2556 คณะกรรมการ
สอบสวนเห็นสมควรให้ลงโทษ...ปลด/ไล่  ออกจากราชการ 
                     อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2556 ประกอบข้อ 13 และข้อ 52 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2537 และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1056/2557  ลงวันที่ 2 
พฤษภาคม 2557 (กรณีของ สป. มีการมอบอ านาจให้ ผวจ.ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงฯ ถ้ากรณีกรม
..... ..ได้มอบให้รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน ให้ระบุค าสั่งกรม ............ด้วย)   จึงให้ลงโทษปลด/ไล่  ..นาย
สมชาย มักเมา...........ออกจากราชการ 
                    อนึ่ง การอุทธรณ์ค าสั่งนี้ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน               
นับแต่วันทราบค าสั่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 
50 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 
 
                             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

                                                        สั่ง ณ วันที่...........เดือน.....................พ.ศ................... 
                                                            (ลงชื่อ)........................................................ 
                                                                       (...........................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๕- 
 
 

ตัวอย่างค าสั่งและรายงานการสืบสวน  
กรณี พกส.ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อเกินกว่า 15 วัน 

กรณีจะไม่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยจะลงโทษเพราะเห็นว่าเป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจง้ส าหรับกรณีที่ไม่กลับมาปฏิบัติงานอีกเลยหรือว่าไดร้ับสารภาพด้วย

(แบบ 1) 
 

                                               ค าสั่ง จังหวัด/กรม……… 
ที.่............./................ 

                                        เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 
...................... 

       ด้วย นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งคนงาน สังกัด....โรงพยาบาล
....มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยในเรื่อง ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลาติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน 
                 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และข้อ 47 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2537  และค าสั่ง........................... (กรณีที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของหน่วยงาน
ในสังกัด สป. เช่น สสจ/รพศ/รพท/รพช./สสอ./สอ./วิทยาลัยในสังกัด สบช. ได้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ให้อ้าง....ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1056/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557.... 
ถ้าเป็นค าสั่งกรม หากได้มอบอ านาจให้รองอธฺบดีปฏิบัติราชการแทน ให้ระบุค าสั่งกรมด้วย )               จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน เพ่ือสืบสวนว่าเรื่องที่กล่าวหานั้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่ โดย
คณะกรรมการสืบสวน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
          1. (ระบุชื่อ   ต าแหน่ง และส่วนราชการ)                                ประธานกรรมการ 
                   2. (ระบุชื่อ   ต าแหน่ง และส่วนราชการ)                                กรรมการ 
                   3. (ระบุชื่อ   ต าแหน่ง และส่วนราชการ)                                กรรมการและเลขานุการ 
               ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสืบสวนรีบด าเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอส านวนการ
สืบสวนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                                                                                        
                                                                     สั่ง ณ วันที่. 20.เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 
                                                                      (ลงชื่อ) ………………………………..………….. 
                                                                              (ชื่อผู้สั่ง.....................................) 
                                                                              (ต าแหน่ง..............................) 
 
 
 
 
 



-๒๖- 
 

ตัวอย่าง   แบบบันทกึค าให้การของผู้ถูกกล่าวหา/พยานบุคคล 
 

               แบบบันทึกค าให้การของ........... (ให้เขียนว่า ของพยาน หรือของผู้ถูกร้องเรียน/กล่าวหา 

                                                                   บนัทึกท่ี......................................................... 

                                                               วันที่...................เดือน......................พ.ศ................ 

 ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ.............ปี สัญชาติ..................... 
ศาสนา.....................................อาชีพ.............................................อยู่บ้านเลขท่ี.............................................. 
 ................................................เขต/อ าเภอ....................................จังหวัด....................................................... 

 คณะกรรมการสืบสวน ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าเป็น..............................(ผู้ถูกกล่าวหาหรือ
พยาน) ในเรื่องที.่.........................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................... 
ตามค าสั่ง.....................................................ที.่............./............... ลงวันที่....................................................... 

 ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้............................................................................. 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ........................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ........................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ........................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ........................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................... 
                                              (ลงชื่อ) ...............................................ผู้ให้ถ้อยค า 
                                              (ลงชื่อ) ...............................................ประธานกรรมการ/กรรมการ                                        
 



-๒๗- 
                                                                                        แผ่นที่........ 
                       
......................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
.............................................................................. ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
.............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ............................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................................................ ............ 
...................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสืบสวน มิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระท า
การใดเพ่ือจงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าที่อ่านให้ฟัง/ได้อ่านบันทึกถ้อยค าเอง
แล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อคณะกรรมการ(สืบสวนสอบสวน)  
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................ผู้ให้ถ้อยค า 
                                                     (ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ 
                                                     (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 
                                                     (ลงชื่อ)..............................................กรรมการและเลขานุการ 



-๒๘- 
 

ตัวอย่าง  รูปแบบการเขียนรายงานการสืบสวน                                           
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  .........................................(สว่นราชการเจ้าของเรื่อง) 
ที.่................................................................ ..............วันที่   30   พฤษภาคม 2557 
เรื่อง   รายงานผลการสืบสวน 

เรียน   ............................(ผู้ที่สั่งให้สืบสวน)..... 

            ตามค าสั่ง.................... . ที่ 1/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน กรณีนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งคนงาน สังกัด....
โรงพยาบาล...  มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยในเรื่อง ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลาติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน นั้น 
  คณะกรรมการสืบสวน ได้ด าเนินการสืบสวนโดยสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหา พยานบุคคล และ
รวบรวมพยานเอกสารและพยานอื่นๆแล้ว  ดังนี้ 

1. ผู้ถูกกล่าวหา 
1.1  นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ให้การว่า................... (อาจมาให้การ/ไม่มาให้การ) เช่น                                       

        (..... ถ้าไม่มาให้การ ให้เขียนว่า นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ไม่ได้มาใหก้ารแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการสืบสวน 
ได้มีหนังสือที่ ......ลงวันที่ ......... ส่งไปที่บ้านเลขที่......ซึ่งเป็นภูมิล าเนาของนายบุญทิ้ง   ทิ้งประจ า โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับ แจ้งให้มาให้การต่อคณะกรรมการสืบสวน ภายในวันที่ ........ พร้อมทั้งแจ้ง
ไปในหนังสือด้วยว่าถ้าไม่มาตามท่ีก าหนด ถือไม่ประสงค์ที่จะให้การหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา) 
        (....ถ้ามาให้การและรับสารภาพ ให้เขียนว่า.....นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ให้การว่าตนขอรับสารภาพว่าไม่ได้มา
ปฏิบัติราชการที่ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาล.....ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (วันที่ 22 
พฤษภาคม 2557) จริง เนื่องจากมีปัญหาเรื่องหนี้สินส่วนตัวต้องหลบหนีเจ้าหนี้ และตนได้ไปท างานที่บริษัท
........  เหตุผลที่รับสารภาพเพราะ........(ให้ระบุเหตุผลไว้ด้วย เช่น ตนยอมรับผิดและไม่ได้ยื่นใบลาออกล่วงหน้า) 
และตนทราบดีว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราว
กันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามข้อ 40 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 

  2. พยานบุคคล 
                      (1) นางสมศรี ดีเลิศ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ให้การว่าตนเป็นเพ่ือนร่วมงานของ
นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ตนมีหน้าที่รับผิดชอบในจัดท า ควบคุม ตรวจสอบ และจัดเก็บ บัญชีลงชื่อการมา
ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล.......... และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ขีดเส้นแดงในบัญชีลงชื่อ
การมาปฏิบัติงาน เมื่อพ้นเวลา 08.30 น. และสรุปยอดผู้มาปฏิบัติงานและไม่มาปฏิบัติงาน นายบุญทิ้ง   ทิ้ง
ประจ า เป็นคนที่มีนิสัยดีสุภาพเรียบร้อย มีหน้าที่เดินหนังสือและท าความสะอาดทั่วไป และมีหนี้สินมาก เคย
ยืมเงินตนหลายครั้งแต่ไม่เคยใช้คืน และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นายบุญทิ้ง ทิ้ง
ประจ า ไม่ได้มาท างานและไม่ลงชื่อปฏิบัติงานเลย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ได้
โทรศัพท์บอกกับตนว่ามีหนี้สินมาก กลัวเจ้าหนี้ท าร้ายและบอกได้งานท าใหม่แล้วที่บริษัท.... 
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                        (2) นายบุญยืน อยู่นาน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ให้การว่าตนเป็นหัวหน้าธุรการ
และเป็นหัวหน้าของนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ปกติเป็นคนขยันท างานและนิสัยสุภาพเรียบร้อย นายบุญทิ้ง               
ทิ้งประจ า มีหนี้สินมากและเคยยืมเงินตนหลายครั้งแต่ไม่เคยใช้คืน และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ไม่ได้มาท างานเลย  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตนได้โทรศัพท์ไป
สอบถามเรื่องท่ีขาดงาน นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า บอกกับตนว่ามีหนี้สินมากโดยกู้เงินนอกระบบ เจ้าหนี้มาทวงหนี้
ตลอดและกลัวว่าจะถูกท าร้าย และบอกว่าได้งานท าใหม่แล้วที่บริษัท....... 
                        (3) นางแก่ อายุยืน มารดาของนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ให้การว่า บุตรชายของตนเคยบ่นให้
ฟังว่ากลุ้มใจในปัญหาหนี้สินที่กู้เงินนอกระบบมา เจ้าหนี้ก็มาทวงหนี้และขู่จะท าร้ายเกือบทุกวัน และบอกว่าจะ
ไปหางานใหม่ที่กรุงเทพฯ ตนพ่ึงทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นายบุญทิ้ง ทิ้ง
ประจ า ไม่ได้ไปท างานที่โรงพยาบาล.......เลย โดยทราบจากคณะกรรมการที่มาสืบสวนในวันนี้ และเมื่อวาน
นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ได้โทรศัพท์มาขอยืมเงินจากตน จ านวน 10,000 บาท 
  3. พยานเอกสาร 
                        (1) ส าเนาบัญชีลงชื่อปฏิบัติงานของนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ประจ าเดือนมีนาคม 2557-
พฤษภาคม  2557  จ านวน 50 แผ่น ซึ่งปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมานายบุญทิ้ง ทิ้ง
ประจ า ไม่ได้ลงชื่อปฏิบัติงานเลยแต่อย่างใด 
                        (2) บันทึกรายงานลงวันที่ 21 เมษายน 2557 ของนายบุญยืน อยู่นาน ถึงผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล..... รายงานว่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมา นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ไม่ได้ลงชื่อ
ปฏิบัติงานและไม่มาปฏิบัติงาน 
                    คณะกรรมการสืบสวนได้พิจารณาพยานหลักฐานและประชุมพิจารณาแล้วได้ข้อเท็จจริงและมี
ความเห็น ดังนี้ 

                   1. ข้อเท็จจริงจากการสืบสวนรับฟังได้ว่า นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ต าแหน่งคนงาน โรงพยาบาล....... มีหน้าที่เดินหนังสือและท าความสะอาดทั่วไป นายบุญทิ้ง             
ทิ้งประจ า ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลา
ติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน เหตุผลที่ละทิ้งหน้าที่ราชการดังกล่าวเนื่องจากมีปัญหาเรื่องหนี้สินส่วนตัว
และหลบหนีเจ้าหนี้ที่มาทวงหนี้กลัวว่าจะถูกท าร้าย และได้ไปท างานใหม่ที่บริษัท ..ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2557  
                 2. ความเห็นและข้อเสนอ  
                   คณะกรรมการสืบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของนาย.................………………………… 

                   (1. กรณีที่ไมก่ลับมาและไม่มาให้การ  ให้เขียนว่า.......พฤติการณ์ของนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า 
ดังกล่าวกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และพฤติการณ์ของนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า 
ตามที่ได้สืบสวนมานั้น เป็นการกระท าผิดอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวกันเป็นเวลา
เกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามข้อ 40 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามข้อ 53 แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 65(1) ของกฎ ก.พ.ว่าด้วย
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 ซึ่งผู้บังคับชาจะลงโทษโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ ดังนั้น จึงเห็นควรลงโทษ
ไล่นาย.................. ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 
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              (2. กรณีทีม่าให้การและรับสารภาพ แต่ไม่ได้กลับมาท างาน ให้เขียนว่า.....พฤติการณ์ของ 
นายบุญทิ้ ง  ทิ้ งประจ า  ดังกล่าว กรณีมีมูลที่ควรกล่ าวหาว่ ากระท าผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงและ                  
นาย....ได้ให้การรับสารภาพเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสืบสวน พฤติการณ์ของนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า
ตามท่ีได้สืบสวนมานั้น  เป็นการกระท าผิดอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวกันเป็นเวลา
เกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามข้อ 40 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามข้อ 53 แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 65(1) และ ข้อ 65(3) 
ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 ซึ่งผู้บังคับชาจะลงโทษโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ 
ดังนั้นจึงเห็นควรลงโทษไล่นาย....ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน2557 เป็นต้นไป) 

                   
        จึงขอเสนอส านวนการสืบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

                                                       (ลงชื่อ) ..................................................  ประธานกรรมการ 
                                                       (ลงชื่อ) ..................................................  กรรมการ 
                                                       (ลงชื่อ) .............................................  กรรมการและเลขานุการ                                                                  
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ตัวอย่างค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ  
                                        ค าสั่ง จังหวัด/กรม................................. 

ที.่................./....................) 
เรื่อง  ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

--------------------- 
             ด้วยนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งคนงาน สังกัดโรงพยาบาล
....ต าแหน่งเลขท่ี ............... อัตราค่าจ้าง...........บาท ได้กระท าผิดวินัยในกรณ.ี.......................(ให้ระบุรายละเอียด 
เช่น........ นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ ามีหน้าที่เดินหนังสือและท าความสะอาดทั่วไป นายบุญทิ้ง  ทิ้งประจ า ไม่ได้มา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลาติดต่อในคราวเดียวกัน
เกินกว่า 15 วัน เหตุผลที่ละทิ้งหน้าที่ราชการดังกล่าวเนื่องจากมีปัญหาเรื่องหนี้สินส่วนตัวและหลบหนีเจ้าหนี้
ที่มาทวงหนี้  กลัวว่าจะถูกท าร้าย และได้ไปท างานใหม่ที่บริษัท . . .ตั้ งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2557) 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร ตามข้อ 40 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2556 และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามข้อ 53 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 65(1)... (ถ้าไม่กลับมาท างานและมาให้การรับสารภาพด้วย ให้ระบุว่า
ประกอบข้อ 65(1) และข้อ 65(3) )…ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 ซึ่งผู้บังคับชาจะ
ลงโทษโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้  
                     อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2556 ประกอบข้อ 13 และข้อ 53 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2537 และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1056/2557  ลงวันที่ 2 
พฤษภาคม 2557 (กรณีของ สป. มีการมอบอ านาจให้ ผวจ.ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงฯ ถ้ากรณีกรม
..... ..ได้มอบให้รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน ให้ระบุค าสั่งกรม ............ด้วย)   จึงให้ลงโทษไล่  ..นายบุญทิ้ง                 
ทิ้งประจ า............ออกจากราชการ 
                    อนึ่ง การอุทธรณ์ค าสั่งนี้ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน               
นับแต่วันทราบค าสั่ง ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 
50 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 
 
                             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นต้นไป 

                                                        สั่ง ณ วันที่...........เดือน.....................พ.ศ................... 
                                                            (ลงชื่อ)........................................................ 
                                                                       (...........................................) 

 
 
 
 



-๓๒- 
ตัวอย่างค าสั่งและรายงานการสืบสวน  

กรณี พกส.ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อเกินกว่า 15 วัน 
กรณีจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือ จะลงโทษโดยเห็นว่าเป็นความผิด

ที่ปรากฏชัดแจ้งส าหรับกรณีที่กลับมาปฏิบัตงิานและรับสารภาพ  
(แบบที่ 2) 

 

 
  

                                           ค าสั่ง……………………………………. 
 (ระบุชื่อส่วนราชการ/หน่วยงานที่ออกค าสั่ง เช่น จังหวัด/รพ./สสจ./ผวจ./กรม/อ่ืนๆ) 

ที.่............./................ 
                                        เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 

...................... 
       ด้วย นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งคนงาน สังกัด....โรงพยาบาล
....มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยในเรื่อง ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลาติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน 
                 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และข้อ 47 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2537  และค าสั่ง.................. ......... (กรณีกรม ให้ดูว่ามีค าสั่งให้หัวหน้าส่วนราชการ/
หน่วยงาน เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในหน่วยงานในสังกัด หรือไม่ ถ้าไม่มีต้องออก
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนโดยเป็นค าสั่งกรม/ กรณีที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของหน่วยงาน
ในสังกัด สป. เช่น สสจ/รพศ/รพท/รพช./สสอ./สอ./วิทยาลัยในสังกัด สบช. ให้อ้างค าสั่ง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1056/2557  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 
เพ่ือสืบสวนว่าเรื่องที่กล่าวหานั้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่ โดยคณะกรรมกา รสืบสวน 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
          1. (ระบุชื่อ   ต าแหน่ง และส่วนราชการ)                                ประธานกรรมการ 
                   2. (ระบุชื่อ   ต าแหน่ง และส่วนราชการ)                                กรรมการ 
                   3. (ระบุชื่อ   ต าแหน่ง และส่วนราชการ)                                กรรมการและเลขานุการ 
               ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสืบสวนรีบด าเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอส านวนการ
สืบสวนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
                                                                                        
                                                                     สั่ง ณ วันที่. 20.เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 
                                                                      (ลงชื่อ) ………………………………..………….. 
                                                                              (ชื่อผู้สั่ง.....................................) 
                                                                              (ต าแหน่ง..............................) 
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ตัวอย่าง   แบบบันทกึค าให้การของผู้ถูกกล่าวหา/พยานบุคคล 
 

               แบบบันทึกค าให้การของ........... (ให้เขียนว่า ของพยาน หรือของผู้ถูกร้องเรียน/กล่าวหา 

                                                                   บนัทึกท่ี......................................................... 

                                                               วันที่...................เดือน......................พ.ศ................ 

 ข้าพเจ้า.................................................................................... ...อายุ.............ปี สัญชาติ..................... 
ศาสนา.....................................อาชีพ.............................................อยู่บ้านเลขท่ี.............................................. 
 ................................................เขต/อ าเภอ....................................จังหวัด....................................................... 

 คณะกรรมการสืบสวน ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าเป็น..............................(ผู้ถูกกล่าวหาหรือ
พยาน) ในเรื่องที.่.........................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................... 
ตามค าสั่ง.....................................................ที.่............./............... ลงวันที่....................................................... 

 ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้............................................................................. 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................................................. ........... 
 ...................................................................................................................... .................................................. 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................................................... ......... 
 ........................................................................................................................ ................................................ 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................................................. ...... 
 ........................................................................................................................... ............................................. 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 .................................................................................................................................................................... .... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ...................................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ........................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................... 
                                              (ลงชื่อ) ...............................................ผู้ให้ถ้อยค า 
                                              (ลงชื่อ) ...............................................ประธานกรรมการ/กรรมการ 
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                                                                                        แผ่นที่........                  
................................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
......................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
.............................................................................. ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
.............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ............................................................ 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ....................................................... 
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสืบสวน มิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระท า
การใดเพ่ือจงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าที่อ่านให้ฟัง/ได้อ่านบันทึกถ้อยค าเอง
แล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อคณะกรรมการ(สืบสวนสอบสวน)  
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................ผู้ให้ถ้อยค า 
                                                     (ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ 
                                                     (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 
                                                     (ลงชื่อ)..............................................กรรมการและเลขานุการ 
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ตัวอย่าง  รูปแบบการเขียนรายงานการสืบสวน                      
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  .........................................(สว่นราชการเจ้าของเรื่อง) 
ที.่..............................................................................วันที่   30   พฤษภาคม 2557 
เรื่อง   รายงานผลการสืบสวน 

เรียน   ............................(ผู้ที่สั่งให้สืบสวน)..... 

            ตามค าสั่ง.................... . ที่ 1/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 แต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน กรณีนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งคนงาน  สังกัด....
โรงพยาบาล...  มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยในเรื่อง ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลาติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน นั้น 
  คณะกรรมการสืบสวน ได้ด าเนินการสืบสวนโดยสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหา พยานบุคคล และ
รวบรวมพยานเอกสารและพยานอื่นๆแล้ว  ดังนี้ 

1. ผู้ถูกกล่าวหา 
1.1  นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ให้การว่า................... (อาจมาให้การ/ไม่มาให้การ) เช่น                                       

        (..... ถ้าไม่มาให้การ ให้เขียนว่า นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ไม่ได้มาใหก้ารแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการสืบสวน 
ได้มีหนังสือที่ ......ลงวันที่ ......... ส่งไปที่บ้านเลขที่......ซึ่งเป็นภูมิล าเนาของนายบุญทิ้ง   ทิ้งประจ า โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับ แจ้งให้มาให้การต่อคณะกรรมการสืบสวน ภายในวันที่ ........ พร้อมทั้งแจ้ง
ไปในหนังสือด้วยว่าถ้าไม่มาตามท่ีก าหนด ถือไม่ประสงค์ที่จะให้การหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา) 
        (....ถ้ามาให้การและรับสารภาพ ให้เขียนว่า.....นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ให้การว่าตนขอรับสารภาพว่าไม่ได้มา
ปฏิบัติราชการที่ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาล.....ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (วันที่ 22 
พฤษภาคม 2557) จริง เนื่องจากมีปัญหาเรื่องหนี้สินส่วนตัวต้องหลบหนีเจ้าหนี้ และตนได้ไปท างานที่บริษัท
........  เหตุผลที่รับสารภาพเพราะ........(ให้ระบุเหตุผลไว้ด้วย เช่น ตนยอมรับผิดและไม่ได้ยื่นใบลาออกล่วงหน้า ) 
และตนทราบดีว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราว
กันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามข้อ 40 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 

  2. พยานบุคคล 
                      (1) นางสมศรี ดีเลิศ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ให้การว่าตนเป็นเพ่ือนร่วมงานของ
นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ตนมีหน้าที่รับผิดชอบในจัดท า ควบคุม ตรวจสอบ และจัดเก็บ บัญชีลงชื่อการมา
ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล.......... และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ขีดเส้นแดงในบัญชีลงชื่อ
การมาปฏิบัติงาน เมื่อพ้นเวลา 08.30 น. และสรุปยอดผู้มาปฏิบัติงานและไม่มาปฏิบัติงาน นายบุญทิ้ง               
ทิ้งประจ า เป็นคนที่มีนิสัยดีสุภาพเรียบร้อย มีหน้าที่เดินหนังสือและท าความสะอาดทั่วไป และมีหนี้สินมาก 
เคยยืมเงินตนหลายครั้งแต่ไม่เคยใช้คืน และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นายบุญทิ้ง 
ทิ้งประจ า ไม่ได้มาท างานและไม่ลงชื่อปฏิบัติงานเลย เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2557 นายบุญทิ้ง                 
ทิ้งประจ า ได้โทรศัพท์บอกกับตนว่ามีหนี้สินมาก กลัวเจ้าหนี้ท าร้ายและบอกได้งานท าใหม่แล้วที่บริษัท...... 
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                        (2) นายบุญยืน อยู่นาน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ให้การว่าตนเป็นหัวหน้าธุรการ
และเป็นหัวหน้าของนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ปกติเป็นคนขยันท างานและนิสัยสุภาพเรียบร้อย นายบุญทิ้ง               
ทิ้งประจ า มีหนี้สินมากและเคยยืมเงินตนหลายครั้งแต่ไม่เคยใช้คืน และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ไม่ได้มาท างานเลย  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตนได้โทรศัพท์ไป
สอบถามเรื่องท่ีขาดงาน นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า บอกกับตนว่ามีหนี้สินมากโดยกู้เงินนอกระบบ เจ้าหนี้มาทวงหนี้
ตลอดและกลัวว่าจะถูกท าร้าย และบอกว่าได้งานท าใหม่แล้วที่บริษัท....... 
                        (3) นางแก่ อายุยืน มารดาของนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ให้การว่า บุตรชายของตนเคยบ่นให้
ฟังว่ากลุ้มใจในปัญหาหนี้สินที่กู้เงินนอกระบบมา เจ้าหนี้ก็มาทวงหนี้และขู่จะท าร้ายเกือบทุกวัน และบอกว่าจะ
ไปหางานใหม่ที่กรุงเทพฯ ตนพ่ึงทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นายบุญทิ้ง ทิ้ง
ประจ า ไม่ได้ไปท างานที่โรงพยาบาล.......เลย โดยทราบจากคณะกรรมการที่มาสืบสวนในวันนี้ และเมื่อวาน
นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ได้โทรศัพท์มาขอยืมเงินจากตน จ านวน 10,000 บาท 
  3. พยานเอกสาร 
                        (1) ส าเนาบัญชีลงชื่อปฏิบัติงานของนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ประจ าเดือนมีนาคม 2557-
พฤษภาคม  2557  จ านวน 50 แผ่น ซึ่งปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมานายบุญทิ้ง                   
ทิ้งประจ า ไม่ได้ลงชื่อปฏิบัติงานเลยแต่อย่างใด 
                        (2) บันทึกรายงานลงวันที่ 21 เมษายน 2557 ของนายบุญยืน อยู่นาน ถึงผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล..... รายงานว่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมา นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ไม่ได้ลงชื่อ
ปฏิบัติงานและไม่มาปฏิบัติงาน 

                    คณะกรรมการสืบสวนได้พิจารณาพยานหลักฐานและประชุมพิจารณาแล้วได้ข้อเท็จจริงและมี
ความเห็น ดังนี้ 

                   1. ข้อเท็จจริงจากการสืบสวนรับฟังได้ว่า นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ต าแหน่งคนงาน โรงพยาบาล....... มีหน้าที่เดินหนังสือและท าความสะอาดทั่วไป นายบุญทิ้ง             
ทิ้งประจ า ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลา
ติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน เหตุผลที่ละทิ้งหน้าที่ราชการดังกล่าวเนื่องจากมีปัญหาเรื่องหนี้สินส่วนตัว
และหลบหนีเจ้าหนี้ที่มาทวงหนี้กลัวว่าจะถูกท าร้าย และได้ไปท างานใหม่ที่บริษัท........ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2557 (ถ้ากรณีที่กลับมาท างาน ให้ระบุว่าได้กลับมาท างานที่โรงพยาบาล...เมื่อวันที่......... ด้วย) 
                 2. ความเห็นและข้อเสนอ  
                   คณะกรรมการสืบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของนาย………………………………….. 
          (๑. กรณีท่ีจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  ให้เขียนว่า 
              นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเห็นสมควร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่นาย................ ตามข้อ 50 วรรคสองแห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 10 ของระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 (แบบแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง ให้ใช้แบบตาม ดว1 ปรับข้อความให้สอดคล้อง กับข้อกฎหมายและระเบียบแบบค าสั่ง) 
 

 
 



                                                        -๓๗- 
 

          (๒.กรณีจะไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยเห็นว่าเป็นความผิดที่ปรากฏ
ชัดแจ้ง  เพราะให้การและรับสารภาพ และได้กลับมาท างานตามปกติและรอค าสั่ งลงโทษ                 
ในบันทึกค าให้การของนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า และของพยาน จะต้องบันทึกว่าได้กลับมาท างานตั้งแต่เมื่อใด
...... และให้แนบหลักฐานการลงชื่อท างานแนบส านวนด้วย และข้อเท็จจริงที่สรุปตามข้อ 1 นั้นต้องบอกว่า 
ได้กลับมาท างานตั้งแต่วันที่เท่าใด จนถึงปัจจุบัน  หากเป็นกรณีเช่นนี้ 

             ให้เขียนว่า.....พฤติการณ์ของนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า ดังกล่าว กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงและนาย....ได้ให้การรับสารภาพเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสืบสวน พฤติการณ์
ของนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ าตามท่ีได้สืบสวนมานั้น  เป็นการกระท าผิดอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อในคราวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามข้อ 40 วรรคสอง แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 10 ของระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
ตามข้อ 53 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 
65(3) ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 ซึ่งผู้บังคับชาจะลงโทษโดยไม่ต้องสอบสวน
ก็ได้ และเนื่องจากนาย.............. ได้กลับมาปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 และขณะนี้ก็ยัง
ปฏิบัติงานอยู่ ดังนั้น จึงเห็นควรลงโทษไล่/ปลดนาย.................. ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งลงโทษ
เป็นต้นไป) 

  จึงขอเสนอส านวนการสืบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
                                                       (ลงชื่อ) ..................................................  ประธานกรรมการ 
                                                       (ลงชื่อ) ..................................................  กรรมการ 
                                                       (ลงชื่อ) .............................................  กรรมการและเลขานุการ                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๘- 
 

ตัวอย่างค าสั่งลงโทษไล่/ปลด ออกจากราชการ.                                       
  ค าสั่ง จังหวัด/กรม................................. 

ที.่................./....................) 
เรื่อง  ลงโทษไล่/ปลด ออกจากราชการ 

--------------------- 
             ด้วยนายบุญทิ้ง ทิ้งประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่งคนงาน สังกัดโรงพยาบาล
....ต าแหน่งเลขท่ี ............... อัตราค่าจ้าง...........บาท ได้กระท าผิดวินัยในกรณี........................(ให้ระบุรายละเอียด 
เช่น........ นายบุญทิ้ง ทิ้งประจ ามีหน้าที่เดินหนังสือและท าความสะอาดทั่วไป นายบุญทิ้ง  ทิ้งประจ า ไม่ได้มา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลาติดต่อในคราวเดียวกัน
เกินกว่า 15 วัน เหตุผลที่ละทิ้งหน้าที่ราชการดังกล่าวเนื่องจากมีปัญหาเรื่องหนี้สินส่วนตัวและหลบหนีเจ้าหนี้
ที่มาทวงหนี้ กลัวว่าจะถูกท าร้าย และได้ไปท างานใหม่ท่ีบริษัท...ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และได้กลับมา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล........................ตั้งวันที่ ......................จนถึงปัจจุบัน 
เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดย     
ไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามข้อ 40 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2556 และ....... (กรณีที่ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเห็นว่าเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งโดยให้
การรับสารภาพ ให้ต่อด้วยข้อความว่า ......และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามข้อ 53 แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบข้อ 65(3) …ของกฎ ก.พ.ว่าด้วย
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 ซึ่งผู้บังคับชาจะลงว ่าโทษโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้  กรณีที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและสอบสวนตามกฎ ก.พ.เสร็จแล้ว ให้ต่อด้วยข้อความว่า... และ
คณะกรรมการสอบสวน เห็นสมควรให้ลงโทษไล่/ปลด .ออกจากราชการ) 
                    อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2556 ประกอบข้อ 13 และ...(ข้อ 52 กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ หรือข้อ 53 
กรณีความผิดปรากฏชัดแจ้งเพราะกลับมาและรับสารภาพ)  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการ พ.ศ.2537 และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1056/2557  ลงวันที่ 2 
พฤษภาคม 2557 (กรณีของ สป. มีการมอบอ านาจให้ ผวจ.ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ ถ้ากรณีกรม..... มอบให้
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน ให้ระบุค าสั่งกรม .......)   จึงให้ลงโทษ ไล่/ปลด  นาย..................ออกจากราชการ 
                    อนึ่ง การอุทธรณ์ค าสั่งนี้ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน               
นับแต่วันทราบค าสั่ง ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 
50 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 
                    ทั้งนี้ ตั้งแต.่.......................................................เป็นต้นไป 
(กรณีท่ีไม่กลับมาอีกเลย ให้ลงโทษไล่ออก ตั้งแต่วันที่ได้ละทิ้งฯ เป็นต้นไป แต่ถ้ากลับมาท างานและรอรับทราบ
ค าสั่งลงโทษ จะไล่หรือปลดออก ก็ได้ โดยสั่งให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป) 

                                                        สั่ง ณ วันที่...........เดือน.....................พ.ศ................... 
                                                            (ลงชื่อ)........................................................ 
                                                                       (...........................................) 
 


